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ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
อาศั ยอํ า นาจตามความในมาตรา ๗ แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ส่งเสริ ม กีฬ าอาชี พ พ.ศ. ๒๕๕๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าว่ า ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ
ลัก ษณะต้ อ งห้ า ม หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการกี ฬ าอาชี พ
พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” หมายความว่า กรรมการผู้ทรงวุฒิในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ
“คณะกรรมการสรรหา” หมายความว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กีฬาอาชีพ
ข้อ ๔ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ แล้ว
ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้าน
การบริหารจัดการกีฬา ด้านการตลาดและระบบสิทธิประโยชน์ ด้านกฎหมาย ด้านสื่อสารมวลชน
เกี่ยวกับกีฬา หรือด้านอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมกีฬาอาชีพอย่างน้อยห้าปี
(๓) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกคําสั่งลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการใช้สารต้องห้าม
ทางการกีฬา
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานกรรมการสรรหา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการสรรหาอื่นอีกจํานวนสี่คน ซึ่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกันเลือก เป็นกรรมการสรรหา เพื่อดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๙๘ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๘

ข้อ ๖ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทําประกาศการรับสมัครคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ และรายละเอียดการสมัครเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้ กําหนดระยะเวลา
การรับสมัครต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันเริ่มต้นการรับสมัคร
ประกาศรับสมัครตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบวัน ทั้งนี้ จะประกาศทางสื่อมวลชนอื่นตามที่
เห็นสมควรด้วยก็ได้
ข้อ ๗ ให้บุคคลซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยื่นใบสมัคร
ตามแบบ กว๑ ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมทั้งแนบเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์การทํางาน ผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้านที่ตนสมัคร
(๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึง
วันสมัคร จํานวนสองรูป
ข้อ ๘ เมื่อการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๗ แล้ว
ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครและความครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน
ประกอบใบสมัคร
ในกรณีใบสมัครที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้อง ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแนะนําให้ผู้สมัครแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด
ในกรณีผู้สมัครยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบใบสมัครไม่ครบถ้วน ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
แจ้งให้ผู้สมัครนําเอกสารหรือหลักฐานมายื่นเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในเวลาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกําหนด
ทั้งนี้ ให้การกีฬาแห่งประเทศไทยระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นเพิ่มเติมให้ชัดเจนด้วย
ในกรณีที่ผู้สมัครไม่แก้ไขเพิ่มเติมใบสมัครหรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน
ภายในเวลาตามวรรคสองหรือวรรคสาม ให้ถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ ๙ การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมกีฬาอาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามจํานวนสิบสองคน
เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี โดยให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
(๑) จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในสิบห้าวัน
นับจากวันครบกําหนดรับสมัคร ในกรณีมีผู้สมัครเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์
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ต่อการส่งเสริมกีฬาอาชีพน้อยกว่าหกด้านหรือในแต่ละด้านมีจํานวนผู้สมัครน้อยกว่าสองคน ให้คณะกรรมการ
สรรหาเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ให้ได้อย่างน้อยหกด้าน และให้มีจํานวนในแต่ละด้านไม่น้อยกว่าด้านละสองคน
(๒) ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อรัฐมนตรีพร้อมรายละเอียด
จํานวนสิบสองคน ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการกีฬา ด้านการตลาดและระบบสิทธิประโยชน์ ด้านกฎหมาย และด้านสื่อสารมวลชน
เกี่ยวกับกีฬาและด้านอื่น ๆ อย่างน้อยด้านละสองคน
ข้อ ๑๐ ให้รัฐมนตรีพิจารณาเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกจํานวนหกคน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในจํานวนนี้จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการกีฬา ด้านการตลาดและระบบ
สิทธิประโยชน์ ด้านกฎหมาย และด้านสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกีฬาอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ และจะต้องแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้นําความในระเบียบนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเป็นผู้วินิจฉัย
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รูปถ่าย
ขนาด
๔ × ๖ เซนติเมตร

แบบ กว ๑
ใบสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ

๑. ข้าพเจ้า ..............................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ...................................................................................................................
สถานภาพ 

โสด



สมรส 

หย่า



หม้าย

ชื่อคู่สมรส ............................................................... นามสกุล ..........................................................................
๒. มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน ...............................................................................................
๓. สถานที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ .................................. หมูท่ ่ี .............. ตรอก/ซอย ...........................................................................
ถนน .................................................................... ตาบล/แขวง .........................................................................
อาเภอ ................................................................. จังหวัด .................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ ..............................................................................
สถานที่ส่งเอกสารและติดต่อได้สะดวก
สถานที่ทางาน/ที่บ้าน/หรืออื่นๆ เลขที่ ............................................................................................................
หมู่ที่ .................... ตรอก/ซอย ......................................... ตาบล/แขวง ..........................................................
อาเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด .................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...................................................... โทรศัพท์ ..............................................................................
๔. พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว ดังต่อไปนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน

๒

 ประวัติโดยย่อแสดงประสบการณ์การทางาน ผลงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุชัดเจนหรือมีหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในด้านที่ตนสมัคร
 ประวัติรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนนับถึง
วันสมัครจานวนสองรูป
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
และขอรับรองว่ารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้าตามที่ระบุไว้ช่วงต้นพร้อมเอกสารประกอบที่
เกี่ยวข้องเป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร

(ลงชื่อ).....................................................
(..............................................................)
ผู้สมัคร
วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. ...............

